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Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fiskál János polgármester
Az előterjesztés törvényességi vizsgálatát elvégezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi
jelentést adom:

1. 43/2013. (V. 30.) határozat az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának, a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT
határozatával kezdeményezett módosításának az elfogadásáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHKTT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: azonnal
3. pontban: a társult önkormányzatok
jóváhagyását követően azonnal

képviselő-testületeinek

- A határozat kivonat megküldése megtörtént, azonban a Társulás Megállapodására még nem
került sor, mert még nem fogadt el minden önkormányzat. Az egyéb ügyek napirendhez
tájékoztatóul csatolom a Badacsonytomaji Városi Önmormányzat levelét, amely a módosítás
elutasítására vonatkozik.

2. 44/2013. (V. 30.) határozat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításáról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának egységes szerkezetű
módosítására irányuló megállapodás-tervezetet, 2013. június 30-i hatállyal, a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, jóváhagyja.
2. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Társulás Elnökének
küldje meg.
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Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2013. június 30.
2. pontban: azonnal
- A határozat kivonat megküldése megtörtént, azonban az 1. napirendi pontban részletezett
változások miatt újra kell tárgyalni a módosítást.

3. 45/2013. (V. 30.) határozat az Eplény Nordica Síaréna és Bringaréna
fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozataláról
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező Nordica Skiaréna Kft. fejlesztési koncepciójában megfogalmazott – téli és a
téli időszakon túli – jobb kihasználtságot jelentő, biztonságot növelő, a sípályák és a
terepkerékpáros útvonalak fejlesztési, bővítési és vagyonhasznosítási elképzeléseit
támogatja. Azokat megvalósításra érdemesnek tartja, mivel az Eplény Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(XI.11.) számú rendeletének
(HÉSZ) 32. § (6) bekezdésében szabályozott – e terület övezeti besorolását (Ee)
érintő – felhasználási célokkal összeegyeztethetőek.
2. A Képviselő-testület e határozatában is kinyilvánítja azon véleményét, hogy a honi
sípályák fejlesztése, jobb kihasználása, szolgáltatások színvonalának emelése, új
sportágak meghonosítása országos érdek, mind sportolási, mind szabadidő hasznos
eltöltési, valamint az egészségmegőrző szempontból is. A fejlesztések további
eredménye lehet, hogy a sport és turizmus e területein, az eddig leginkább kint
elköltött adóforintok, a jövőben tovább növekvő mértékben itthon is
hasznosuljanak.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sípályabővítéssel kapcsolatos,
Eplény 0216/4 hrsz-ú ingatlant érintő erdő tervezett igénybevételéhez szükséges, a
kb. 4,5 ha nagyságú csereerdősítésre tervezett területnek, a HM VERGA Zrt. 0603-03-0/2013/2312 számú nyilatkozata alapján, a VMKH Erdészeti Igazgatóság
28.3/2564-6/2011.
számú
határozatával
jóváhagyott
erdőtelepítési
tervdokumentációban foglalt ingatlanokból, a 6,72 ha területtel érintett,
Nagyvázsony 0340a hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanból szükséges térmértékű
területet jelöli meg. Mivel az Evt. 78. § (3) bekezdésének megfelelően helyben,
illetve a szomszédos településen jelenleg nincsen csereerdősítésre alkalmas terület,
így a legközelebbi megfelelő természetességi állapotú csereerdősítés elvégzésére
alkalmas területet jelöljük meg.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési koncepcióban
foglaltak megvalósítása érdekében, amely messze túlmutat helyi és kistérségi
érdekeken, az igénybe venni kívánt terület tulajdonosával, annak kezelésével
megbízott szervvel és a szakkezelőjével, valamint a szakhatóságokkal az
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egyeztetéseket lefolytassa, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye,
az eljárások lefolytatását kezdeményezze.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1 – 3. pontban: azonnal
4. pontban: folyamatosan
- A fejlesztésre vonatkozó eljárás megindítása megtörtént, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóság VE-G-001/03215-5/2013. számon kiadta az elvi engedélyezési
határozatát az eplényi sípályabővítéssel kapcsolatosan. Továbbá június 12-én személyes egyeztetést
folytattunk a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztályával. Az
elvi engedély birtokában megkérjük a tulajdonos (NFA) és a vagyonkezelő hozzájárulását
(HM), amelyek birtokában lehet a végleges engedélyt megkérni a sípálya és a terepkerékpárpályák bővítésére. Az elvi engedélyezési eljárásban a Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatala a 2665-1/2013/hho nyt. számon feltétel közlése nélkül hozzájárult a
sípályabővítéshez.

4. 50/2013. (V. 30.) határozat a XII. Eplényi Vigasságok előkészítésére és a
LEADER pályázat benyújtására vonatkozó döntés meghozataláról
1./ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a LEADER pályázati felhívások között szereplő „4.3.

Bakonyi
rendezvények,
rendezvénysorozatok
támogatása
együttműködésben” célterületre pályázatot nyújt be a 2013. augusztus 10-én
megrendezésre kerülő XII. Eplényi Vigasságok rendezvény megvalósításához, a
nettó 100 % támogatási intenzitású max. 1,5 millió Ft támogatás elnyerésére,
amelyhez a sajáterőt a 2013. évi költségvetésében biztosítja.

2./ A képviselő-testület az előterjesztésben szereplő előzetes programtervet
jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület a rendezvényre meghívja a tavaly is részt vett
Bakonyszentkirály, Gyulafirátót, Hárskút, Jásd és Kádárta települések, illetve
településrészek csapatait, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
amennyiben valamelyik csapat nem tudja vállalni a részvételt, akkor egy másik
településsel felvegye a kapcsolatot és azt meghívja.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a XII. Eplényi
Vigasságok és a pályázati cél sikeres megvalósításához, valamint elszámolásához
szükséges
további
intézkedéseket,
nyilatkozatokat
megtegye,
az
együttműködésről szóló, valamint rendezvény lebonyolításához szükséges
megállapodásokat aláírja, a pályázati támogatás és a 2013. évi költségvetésben
jóváhagyott keretek között.
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Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2013. június 11.
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2013. június 30.
4./ pont esetében: folyamatosan a pályázat lezárásáig
- A pályázat benyújtása megtörtént a LEADER HACS 2013. június 21-én 23/1/2013.
számon a támogató nyilatkozatát megadta és ennek birtokában a pályázat elektronikus
benyújtása még azon a napon meg is történt. Az 1 428 521,- Ft igényelt támogatás elnyerésére jó
esély van.

5. 51/2013. (V. 30.) határozat a betöréses lopással eltulajdonított eszközök
pótlására vonatkozó döntés meghozataláról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A betöréses lopással eltulajdonított
eszközök pótlására vonatkozó döntés meghozatala” című előterjesztést megtárgyalta és
következő döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Iparoscentrum
Husqvarna szaküzlet (8420 Zirc, Petőfi S. u. 22.) által adott, az előterjesztés
1. melléklete szerinti ajánlati ár és feltételek figyelembevételével, 2013. július
20-i fizetési határidővel – a 2013. május 16-i betöréssel eltulajdonított
eszközök pótlására, 3 db HQ 545 RX típusú Husqvarna motoros fűkasza,
bruttó 199 900 Ft/db egységáron történő beszerzését jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében a felhalmozási kiadás
előirányzatát, – a soron következő rendes ülésén, az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításával
– az 1. pontban megnevezett eszközök beszerzési árának megfelelően,
599 700,- Ft-tal felemeli. Amelynek fedezeteként, a bevételi előirányzatot
növelő, biztosításból befolyó kártérítési összeget jelöli meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: azonnal
2. pontban: 2013. június 26.
- A 3 db HQ 545 RX típusú Husqvarna motoros fűkasza, bruttó 199 900 Ft/db egységáron
történő beszerzése megtörtént. A költségvetési rendelet módosítását a jelen ülés 2. napirendejeként
tárgyalja a képvisleő-testület.
A GP130114892 kárszám alatt folyó biztosítási ügyintézés folyamatban van, a biztosító által
kért dokumentumokat elektronikusan feltöltöttük. A rendőség, az ismeretlen tettesre való
tekintettel, a nyomozást felfüggesztette.
-5-

6. 52/2013. (V. 30.) határozat a Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike
Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny támogatásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Bikemag Eplény Kupa
Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny támogatása” című előterjesztést
megtárgyalta és a következő döntést hozta:
A Képviselő-testület a Bikemag Eplény Kupa Mountain Bike Olimpiai Cross
(XCO) kerékpárverseny lebonyolításához, az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében
szereplő „Társadalmi szervezetek támogatása (I20)” terhére, a kiadások
átcsoportosításával, 25 000,- Ft, azaz Huszonötezer forint vissza nem térítendő
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 1.
melléklete szerinti támogatási szerződést, a Veszprém Kerékpáros Egyesülettel
(8200 Veszprém, Lövőház u. 17.; adószám:18939365-1-19), megkösse.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: azonnal
- A támogatási szerződést aláírtuk és a támogatást át is utaltuk. A Bikemag Eplény Kupa
Mountain Bike Olimpiai Cross (XCO) kerékpárverseny, nagyszámú és nemzetközi
résztvevőkkel, sikeresen lezajlott.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
...../2013.(….) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 43/2013. (V. 30.), a
44/2013. (V. 30.), a 45/2013. (V. 30.), az 50/2013. (V. 30.), az 51/2013. (V. 30.) és
az 52/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul veszi.

Eplény, 2013. június 26.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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